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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα από το Πρακτικό Νο: 16/2022
Συνεδρίασης του Διοικητικού
Συμβουλίου
Αριθ. Απόφασης: 59/2022

Την Δευτέρα 21/11/22 πραγματοποιήθηκε η δια περιφοράς συνεδρίαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος
Παπάγου – Χολαργού, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 1809/17-11-2022 έγγραφη πρόσκληση
του Προέδρου του Δ.Σ. που επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα μέλος βάσει του άρθρου 67 § 5
τον Ν. 3852/2010.
Η ψηφοφορία διεξήχθη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με ώρα έναρξης 10:00 π.μ.
και λήξης 13:00.
Έγινε διαπίστωση, ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο δεκαπέντε (15) μελών,
συμμετείχαν πλέον των 2/3 των μελών, βάσει του άρθρου 67 § 5 του Ν. 3852/2010, ήτοι έντεκα
(11) τακτικά και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος, όπως φαίνεται παρακάτω:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Μιχάλης Υφαντής
2. Νίκος Κουκής
3. Μιχάλης Χατζής
4. Ματίνα Ζούλια
5. Δημήτρης Νικολάου του Δημητρίου
6. Γεωργία Ζωγράφου – Γεωργακοπούλου
7. Μαρία Πατσαρίση
8. Ισμήνη Παραδέλλη
9. Ειρήνη Κουμουτσέα
10. Γιώργος Γουνελάς
11. Δήμητρα Κούτση - Κωνσταντάτου
12. Ανδρέας Γαλανός (αναπλ. κας Κοσμάτου)

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Αλέξανδρος Μελισσάρης
2. Στέλλα Ιωαννίδου
3. Βαρβάρα Κοσμάτου

Για την διεξαγωγή της δια περιφοράς συνεδρίασης τηρήθηκε πρακτικό, από την
υπάλληλο του ΔΟΠΑΠ, Σταυρούλα Σκιάνη, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 97/2021 απόφαση
Προέδρου περί ορισμού τής.
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση προμήθειας γάλακτος υπαλλήλων ΔΟΠΑΠ Δήμου Παπάγου-

Χολαργού από 04/01/2023 έως 31/12/2023.
Ο Προϊστάμενος Διοικητικού – Οικονομικού, Χρήστος Γιωτόπουλος, εισηγούμενος το
θέμα αναφέρει:
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Η προμήθεια γάλακτος, επιβάλλεται από την κείμενη νομοθεσία περί παροχών σε είδος
για το προσωπικό συγκεκριμένων κλάδων και ειδικοτήτων.
Η σύμβαση (με αρ. πρωτ.: 2057/28-12-2020) που έχει υπογραφεί και είναι σε ισχύ για
την προμήθεια γάλακτος λήγει στις 03/01/2023. Επειδή η διαδικασία του νέου ενιαίου
διαγωνισμού που διενεργεί ο Δήμος είναι χρονοβόρα και θα τελεσφορήσει μετά τη λήξη
της τρέχουσας σύμβασης και λαμβάνοντας υπόψιν ότι

οι εργαζόμενοι πρέπει να

προμηθεύονται το γάλα χωρίς διακοπή καθώς επίσης και τις επιπλέον ανάγκες που έχουν
προκύψει ως προς την ποσότητα του γάλακτος (ο αριθμός των δικαιούχων υπαλλήλων
έχει αυξηθεί από δύο άτομα σε έξι), κρίνεται επιβεβλημένο να υπογραφεί νέα σύμβαση
με χρονική διάρκεια από 04/01/2023 – 31/12/2023.
Η σύμβαση που θα προκύψει από την ανάθεση της προμήθειας της παρούσας μελέτης
και των τυχόν χρονικών παρατάσεων αυτής, σε κάθε περίπτωση θα διακοπεί από τη
σύμβαση που θα προκύψει, όταν τελεσφορήσει ο νέος ενιαίος διαγωνισμός που διεξάγει
ο Δήμος.
Η παρούσα Μελέτη (με αριθμό πρωτ.: 1788/16-11-2022) θα προωθηθεί στο Δήμο, ως
κεντρική αναθέτουσα αρχή, για τον ορισμό του τρόπου ανάθεσης, σύμφωνα με το
Ν.4111/2013.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της νέας μελέτης είναι: μέχρι 1,10 € το μπουκάλι x 6
υπαλλήλους = 6,60 € x 22 ημέρες το μήνα = 145,20 € x 12 μήνες = 1.742,40 € x 13% ΦΠΑ
(226,515 €) = έως 1.968,91 € (1.584 lt γάλακτος).
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΕΞΙ (6) ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΕΤΟΣ 2023 (Για το διάστημα από 04/01/2023 έως και 31/12/2023)
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ

1

Προμήθεια
φρέσκου
γάλατος

ΛΙΤΡΟ
(Συσκευασία 1 λίτρου )
CPV 15511000-3

1.584 lt

1,10 €

1.742,40 €

ΣΥΝΟΛΟ

1.742,40 €

ΦΠΑ 13%

226,51 €

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ

1.968,91 €

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΟΠΑΠ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ- ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΠΟ 04/01/2023 –
31/12/2023

ΓΑΛΑ
Κ.Α. 10-6061.000 "Προμήθεια γάλακτος υπαλλήλων
ΔΟΠΑΠ"
Καθαρό ποσό
ΦΠΑ 13%

ΕΤΗ

Κατανομή ποσών δαπάνης

2022
2023

0,00 €
1.742,40 €
1.742,40 €
226,51 €
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Ενδεικτικός Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ 13%)

1.968,91 €
CPVS 15511000-3

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Η προμήθεια αφορά γάλα για την περίοδο από 04/01/2023 έως και 31/12/2023 για έξι (6)
υπαλλήλους του ΔΟΠΑΠ κλάδων ΥΕ και ΔΕ φυλάκων (συμπεριλαμβανομένων των εποχικών
υπαλλήλων).
Συμβατικά στοιχεία της προμήθειας είναι κατά σειρά ισχύος:
α) Η γενική συγγραφή υποχρεώσεων
β) Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός (όπως αναφέρεται ανωτέρω)
γ) Η προσφορά του προμηθευτή
Ο ανάδοχος της προμήθειας υποχρεούται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο εντός
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ημερών απ’ όταν κληθεί για να υπογραφεί η σύμβαση, προσκομίζοντας την εγγυητική καλής
εκτέλεσης, όπως αναφέρεται παρακάτω.
➢ Τα προσφερόμενα είδη θα είναι αρίστης ποιότητας και κατάλληλα από κάθε πλευρά για
κατανάλωση, σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (Κ.Τ.Π.), καθώς
και με τις Υγειονομικές, Κτηνιατρικές, Αγορανομικές και Κοινοτικές διατάξεις. Επίσης,
στις συσκευασίες των προϊόντων θα αναγράφονται πληροφορίες όπως η χώρα προέλευσης
των προσφερόμενων ειδών, ο τρόπος επεξεργασίας, η ποιοτική κατάταξη, η θερμοκρασία
κατάψυξης, η τυποποίηση, η θρεπτική αξία του προϊόντος, ο τρόπος αποθήκευσής τους, η
ημερομηνία παραγωγής, η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης , η ονομασία και ο κωδικός
λειτουργίας της εταιρείας παραγωγής, το καθαρό βάρος του προϊόντος κ.λπ. Επιπλέον, η
συσκευασία θα φέρει ενδείξεις στα ελληνικά (π.χ. οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης
και αποθήκευσής) και θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 11 του Κ.Τ.Π. περί σήμανσης. Τέλος,
τα προϊόντα θα πρέπει να μην έχουν παράσιτα, έντομα και να είναι απαλλαγμένα από
ξένα σώματα και προσμίξεις. Εάν τα υλικά δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης, τότε
εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
➢ Ο συμμετέχων οφείλει να δηλώνει τα εργοστάσια παρασκευής των προσφερόμενων ειδών,
καθώς και να διαθέτει πιστοποιητικά ποιότητας σε ισχύ. Σε περίπτωση που ο συμμετέχων
δεν είναι παραγωγός, ο παραγωγός πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής
λειτουργίας συστήματος HACCP ή ισοδύναμο από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.
➢ Τα είδη συσκευασίας που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα θα πρέπει να
πληρούν όλες τις προδιαγραφές που ορίζουν οι κανονισμοί, δηλαδή να μην γίνεται
μεταφορά ουσιών από το υλικό της συσκευασίας στο τρόφιμο (γνωστή ως μετανάστευση),
να μην αναδύουν δυσάρεστες οσμές και να μην προκαλούν φθορές στην υφή των τροφίμων
βραχυχρόνια ή μακροχρόνια.
➢ Ο ανάδοχος θα πρέπει να μεριμνά ώστε να τηρούνται οι Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας
Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) (ΦΕΚ 2983/τ. Β΄/30-08-2017) και
ο Κώδικας Τροφίμων και Ποτών, όπως έχει εκδοθεί με ευθύνη της Διεύθυνσης Τροφίμων
του Γενικού Χημείου του Κράτους. Επιπλέον, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η εφαρμογή
συστήματος HACCP, καθώς και κάθε απαιτούμενου συστήματος διασφάλισης ποιότητας
για την αλυσίδα εφοδιασμού (από τον παραγωγό έως τον τελικό αποδέκτη), εκτός εάν ο
ενδιαφερόμενος εξαιρείται της υποχρέωσης, γεγονός που θα πρέπει να το αποδεικνύει,
οπότε η συντήρηση και η διακίνηση του θα τηρεί τις διατάξεις του Π.Δ. 203/1998, και τις
οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων.
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➢ Η προμήθεια αφορά φρέσκο γάλα αγελάδας παστεριωμένο, ομογενοποιημένο, βραχείας
διάρκειας συντήρησης, σε συσκευασία των 1000ml, που θα πρέπει να τηρεί όλες τις
διατάξεις υγιεινής, διάθεσης και εμπορίας και τις προδιαγραφές της κείμενης ελληνικής
και ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Θα προέρχεται δε από νομίμως λειτουργούνται εργοστάσια,
τα οποία θα έχουν εγκεκριμένη εγκατάσταση με κωδικό αριθμό έγκρισης κτηνιατρικού
ελέγχου. Το προς προμήθεια γάλα θα είναι πλήρες (λιπαρά 3,5%) ή ημιαποβουτυρωμένο
(λιπαρά 1,5%), ανάλογα με τις ανάγκες των Τμημάτων του Νομικού Προσώπου και θα
διατίθεται μέσα σε χάρτινη συσκευασία (συσκευασία TETRAPACK) ή πλαστική φιάλη
(συσκευασία ΡΕΤ) με ημερομηνία συσκευασίας της ημέρας παράδοσης ή της
προηγούμενης. Η διάρκεια της παστερίωσης που θα αναγράφεται στη συσκευασία δεν
μπορεί να είναι μεγαλύτερη των τριών ημερών.
➢ Η ανάδοχος εταιρία οφείλει να εξασφαλίσει με δικά της μέσα και έξοδα τη μεταφορά των
προϊόντων στα σημεία παράδοσης που θα υποδείξει ο ΔΟΠΑΠ, σε μέρες και ώρες που θα
καθορίζονται κάθε φορά από τον αρμόδιο Προϊστάμενο του εκάστοτε Τμήματος.
➢ Ο χρόνος της πρώτης παράδοσης του γάλακτος ορίζεται το διάστημα των τριών ημερών
από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης. Ο προμηθευτής οφείλει να μεταφέρει με
δική του δαπάνη όλα τα είδη σε χώρο που θα του υποδείξει το Ν.Π.Δ.Δ. Ο προμηθευτής
δεν έχει δικαίωμα να προβάλλει αδυναμία έγκαιρης παράδοσης οποιουδήποτε είδους,
επικαλούμενος τυχόν δυσχέρεια εξεύρεσης στην αγορά του είδους αυτού γιατί η προσφορά
του υποδηλώνει πως είναι σε θέση να εκτελέσει την προμήθεια μέσα στα χρονικά όρια της
σύμβασης.
➢ Η παράδοση των ποσοτήτων των υλικών θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τις
προκύπτουσες ανάγκες της υπηρεσίας και κατόπιν έγγραφης εντολής του Ν.Π.Δ.Δ.. Το
Ν.Π.Δ.Δ. δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που
αναγράφονται στην παρούσα διότι μπορεί να προκύψουν αλλαγές στο προσωπικό
που δικαιούται γάλα. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των
ποσοτήτων, ο ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκριθεί στη απαίτηση του Ν.Π.Δ.Δ. Ο
ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από την στιγμή που λαμβάνει την εντολή
προμήθειας άμεσα, να εφοδιάσει το Ν.Π.Δ.Δ. με την παραγγελθείσα ποσότητα των ειδών.
➢ Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της μελέτης του Ν.Π.Δ.Δ.. Τα είδη που
περιγράφονται στην προσφορά του προμηθευτή, πρέπει να είναι απόλυτα όμοια και με τα
ίδια χαρακτηριστικά με εκείνα που θα παραδώσει.
➢ Κατά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών από το Ν.Π.Δ.Δ., εξετάζονται και
διαπιστώνονται η ενδεχόμενη κακή ποιότητα των ειδών ή κάποιας φθοράς που έπαθαν τα
είδη κατά την μεταφορά τους στο Ν.Π.Δ.Δ από την οριζόμενη τριμελή επιτροπή, σύμφωνα
με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, του φορέα. Όλα τα τρόφιμα θα πρέπει να μην έχουν ξένες
ύλες και προσμίξεις και ελαττώματα, να είναι άριστης ποιότητας, πρόσφατης παραγωγής
και σε κάθε περίπτωση πολύ πριν την ημερομηνία λήξης της κατανάλωσής τους, όπως
αυτό αποτυπώνεται στις ειδικές ενδείξεις που θα αναγράφονται. Για την εξασφάλιση των
ειδών καθ’ όλη την διάρκεια της προμήθειας, ο φορέας έχει το δικαίωμα να αποστέλλει
δείγματα των τροφίμων για έλεγχο στο Γενικό Χημείο του Κράτους. Σε κάθε περίπτωση
που διαπιστωθούν αποκλίσεις από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή
παραλαβής δύναται να προτείνει την απόρριψη ή την αντικατάσταση τους μέσα σε δέκα
(10) το πολύ ημέρες χωρίς καμία επιβάρυνση για το φορέα σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία.
➢ Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει το ελαττωματικό είδος μέσα σ’ αυτό
το χρονικό όριο, θα πληρώνει στο Ν.Π.Δ.Δ. ως ποινική ρήτρα – που θα εκπίπτει από την
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης – ποσό ίσο με την αξία του είδους αυτού.
➢ Η ποινική ρήτρα παρακρατείται από το λογαριασμό πληρωμής. Σε περίπτωση που ο
προμηθευτής καθυστερήσει από υπαιτιότητά του την ολική ή μερική παράδοση,

ΑΔΑ: 9442ΟΛΥΡ-ΓΦΟ
περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες, τότε ο προμηθευτής μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος
με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε ολόκληρο το ποσό της εγγύησης θα
καταπέσει υπέρ του Ν.Π., ως ποινική ρήτρα.
➢ Ανεξάρτητα όμως αν κινηθεί ή όχι η διαδικασία της έκπτωσης του προμηθευτή ή αυτός
κηρυχθεί έκπτωτος, θα καταπίπτει απαραίτητα σε βάρος του και στο σύνολό της, η
συνομολογούμενη ποινική ρήτρα λόγω καθυστέρησης παράδοσης.
➢ Σε περίπτωση καθυστέρησης που θα οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δ.Ο.Π.Α.Π. ή σε
ανώτερη βία η προθεσμία θα παρατείνεται τώρα από κάθε σχετικό δικαίωμα ή αξίωσή του.
Συγκεκριμένα :
➢ Το αγελαδινό γάλα (παστεριωμένο και ομογενοποιημένο), θα είναι πλήρες (λιπαρά 3,5%)
ή ημιαποβουτυρωμένο (λιπαρά 1,5%), ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών, όπως
καθορίζεται από τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και σύμφωνα με τις διατάξεις της
υποπαραγράφου στ.8 του Ν. 4254/Φ.Ε.Κ. 85/07- 4 –2014 ως «παστεριωμένο γάλα». Το γάλα
θα είναι άριστης ποιότητας αγελαδινό, πλήρες απαλλαγμένο από οποιαδήποτε άχρηστη ή
βλαβερή ουσία, θα έχει υποστεί παστερίωση και ομογενοποίηση και θα είναι
συσκευασμένο σε συσκευασία του 1 λίτρου είτε από υλικό tetrapack ή από υλικό PVC
κατάλληλο για τρόφιμα σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και θα κλείνει με
καπάκι ασφαλείας. Σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου στ. 8 του Ν.
4254/Φ.Ε.Κ./85/07–4–2014 ως «παστεριωμένο γάλα» νοείται το γάλα το οποίο έχει
υποβληθεί σε επεξεργασία που περιλαμβάνει την έκθεση σε υψηλή θερμοκρασία για μικρό
χρονικό διάστημα (+71,7 βαθμούς C τουλάχιστον για 15 δευτερόλεπτα) ή σε χαμηλή
θερμοκρασία για μεγάλο χρονικό διάστημα (+63 βαθμούς C τουλάχιστον για 30 λεπτά) ή
σε διαδικασία παστερίωσης που χρησιμοποιεί διαφορετικούς συνδυασμούς χρόνου και
θερμοκρασίας μεταξύ των δύο παραπάνω συνθηκών για την επίτευξη ισοδύναμου
αποτελέσματος, παρουσιάζει αρνητική αντίδραση στη δοκιμασία φωσφατάσης και θετική
στη δοκιμασία υπεροξειδάσης, αμέσως δε μετά την παστερίωση ψύχεται το συντομότερο
δυνατόν σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους +6 βαθμούς C, στην οποία θερμοκρασία
και συντηρείται, η συντήρησή του να διαρκεί μέχρι και 7 ημέρες, καθορίζεται με ευθύνη
του παρασκευαστή και υπόκειται σε έλεγχο των αρμοδίων αρχών του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στη συσκευασία του παστεριωμένου γάλακτος
πρέπει να αναγράφονται σε εμφανές σημείο και με ευδιάκριτους χαρακτήρες οι ενδείξεις
«παστεριωμένο» και «γάλα», η ημερομηνία παστερίωσης, η ημερομηνία λήξης, το σήμα
καταλληλότητας του προϊόντος, η θερμοκρασία συντήρησής του το είδος της θερμικής
επεξεργασίας που έχει υποστεί το γάλα, η ημερομηνία παραγωγής ή θερμικής
επεξεργασίας, η οποία θα πρέπει να είναι η αμέσως προηγούμενη από την ημερομηνία
παράδοσης. Επίσης πρέπει να αναγράφεται σε σαφή μορφή και εμφανές σημείο στο ίδιο
οπτικό πεδίο του προϊόντος η διάρκεια ζωής του γάλακτος σε ημέρες, όπως επίσης και τα
θρεπτικά συστατικά του προϊόντος συμπεριλαμβανομένων και των φυσικών συστατικών
του γάλακτος.
➢ Η ανάδοχος εταιρία θα πρέπει να εξασφαλίσει με δικά του μέσα και έξοδα την μεταφορά
των προϊόντων μέχρι τα σημεία παράδοσης, μετά από συνεννόηση με την Υπηρεσία. Εάν
οι φιάλες γάλακτος κατά την παραλαβή φέρουν αλλοιώσεις, φθορές, εξογκώματα,
σχισίματα στην συσκευασία κ.λ.π., δεν θα παραλαμβάνονται από την Υπηρεσία, με
ευθύνη του αναδόχου και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του ΔΟΠΑΠ, έως την
αντικατάσταση αυτών με τα πρέποντα. Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται σταδιακά τις
εργάσιμες ημέρες κατόπιν εντολής της υπηρεσίας. Ο ΔΟΠΑΠ θα ειδοποιεί τον ανάδοχο
όποτε διαφοροποιείται ο αριθμός των προς παράδοση φιαλών, ανάλογα με το
απασχολούμενο προσωπικό.
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➢ Το όχημα - ψυγείο μεταφοράς τροφίμων πρέπει να αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τις
γενικές απαιτήσεις περί ασφάλειας τροφίμων που αφορούν τις παρακάτω παραμέτρους:
▪ Ο χώρος του οχήματος που χρησιμοποιείται για την μεταφορά γάλακτος πρέπει να είναι
άρτιος, καθαρός και κατάλληλος για το είδος που θα μεταφέρονται.
▪ Το όχημα που προορίζεται για μεταφορά γάλακτος συνιστάται να είναι μόνο γι’ αυτή την
χρήση.
▪ Πριν την φόρτωση θα γίνεται υποχρεωτικά καθαρισμός και απολύμανση όταν: α. Τα είδη που
είχαν προηγουμένως μεταφερθεί μπορεί να επιμολύνουν το νέο φορτίο, β. Έχει προηγηθεί
μεταφορά μη τροφίμων, εφόσον αυτό μπορεί να προκαλέσει επιμόλυνσή του προς μεταφορά
φορτίου, γ. Ο χώρος ή ο περιέκτης είναι ακάθαρτος και χρήζει καθαρισμού.
▪ Τα είδη θα μεταφέρονται κατά τρόπο ώστε να μην επιμολύνονται ή υποβαθμίζονται από
εξωγενείς παράγοντες.
▪ Όταν πρέπει να διατηρείται η αλυσίδα ψύξης, τα οχήματα θα πρέπει να εξασφαλίζουν τις
απαιτούμενες συνθήκες με κατάλληλο τρόπο ανάλογα με τον προβλεπόμενο χρόνο μεταφοράς
και το είδος.
▪ Απαγορεύεται η μεταφορά μέσα στο ίδιο ψυκτικό θάλαμο τροφίμων, που απαιτούν
διαφορετικές θερμοκρασίες συντήρησης.
➢ Ο προμηθευτής ευθύνεται προσωπικά για τα ατυχήματα που ενδέχεται να συμβούν κατά
την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης στο προσωπικό του Ν.Π.Δ.Δ. ή και σε τρίτους, λόγω
ελαττωματικής λειτουργίας ή μη ενδεδειγμένης ποιότητας των ειδών.
➢ Με κάθε παράδοση ειδών θα εκδίδονται δελτία αποστολής ανά υπηρεσία, και στο τέλος
κάθε μήνα θα εκδίδονται αντίστοιχα τιμολόγια, σύμφωνα με τα εκδοθέντα δελτία
αποστολής ανά υπηρεσία και με τις τιμές σύμφωνα με την υποβληθείσα οικονομική
προσφορά του αναδόχου (τιμές μονάδος ή ποσοστό έκπτωσης).
➢ Για τα είδη για τα οποία έχει δοθεί ποσοστό έκπτωσης επί της εκάστοτε διαμορφούμενης
και πιστοποιούμενης σύμφωνα με τα δελτία πιστοποίησης τιμών – από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ, ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ,
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, Μέσης Λιανικής Τιμής πώλησης του είδους, κατά
την ημέρα παράδοσης αυτού, τα τιμολόγια θα συνοδεύονται από τα ημερήσια δελτία
πιστοποίησης μέσης Λιανικής Τιμής πώλησης του είδους.
➢ Η προμήθεια γάλακτος θα πρέπει να παραδίδεται από τον ανάδοχο οικονομικό φορέα στα
γραφεία της έδρας του ΔΟΠΑΠ επί της οδού Νευροκοπίου και Αργυροκάστρου στην
Κοινότητα Παπάγου καθώς και στο εργοτάξιο επί της οδού Σύρου στην Κοινότητα
Χολαργού και να παραλαμβάνεται από την κατά νόμο αρμόδια επιτροπή παραλαβής.
➢ Η παράδοση του γάλακτος θα γίνεται κάθε Δευτέρα (πλην επίσημων αργιών, πάσης
φύσεως αδειών και ακραίων καιρικών φαινομένων).
➢ Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς
και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Μετά από την παραλαβή των υπό προμήθεια
ειδών, την έκδοση του τιμολογίου του προμηθευτή, την προσκόμιση των νόμιμων
δικαιολογητικών, ο φορέας υποχρεούται να εξοφλεί τον προμηθευτή μέσα σε διάστημα
τριάντα (30) ημερών. Με κάθε πληρωμή θα γίνονται οι προβλεπόμενες από την κείμενη
νομοθεσία κρατήσεις καθώς και η παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί του καθαρού
ποσού.
➢ Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και
κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας προμήθειας . Ο Φ.Π.Α. βαρύνει
την Αναθέτουσα αρχή.
➢ Απαιτήσεις από τον Ανάδοχο:
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Το προϊόν να παράγεται σε βιομηχανία που εφαρμόζει το σύστημα HACCP (αρ. 487/21-92000 ΚΥΑ) και να κατέχει πιστοποιητικό (ISO) σε ισχύ για:
- Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας με πεδίο εφαρμογής «Παραγωγή
φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος, αποθήκευση, διακίνηση και εμπορία γάλακτος» (π.χ.
ISO 22301:2012 ή άλλο ισοδύναμο από αναγνωρισμένο φορέα)
- Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης με πεδίο εφαρμογής «Παραγωγή φρέσκου
παστεριωμένου γάλακτος, αποθήκευση, διακίνηση και εμπορία γάλακτος» (π.χ. ISO
9001:2015 ή άλλο ισοδύναμο από αναγνωρισμένο φορέα)
- Εφαρμογή Συστήματος Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία με πεδίο εφαρμογής
«Παραγωγή φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος, σοκολατούχου γάλακτος και συσκευασία
σε χαρτοκιβώτια (Tetra pack) και μπουκάλια PET» (πχ. ΕΛΟΤ ISO 45001:2018 ή άλλο
ισοδύναμο από αναγνωρισμένο φορέα)
➢ Εγγύηση καλής εκτέλεσης:
Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να
καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας είναι 4%
της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 302 του Ν.
4412/2016.
Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται,
πρέπει να αναφέρουν και τα οριζόμενα στο άρθρο 302 του Ν. 4412/2016 παρ. 3 & 4.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης παραμένει στην υπηρεσία όσο χρονικό διάστημα ορίζει η
προσφορά του προμηθευτή ή απαιτεί η υπηρεσία για το χρόνο εγγύησης καλής εκτέλεσης
και λειτουργίας.
Οι εγγυητικές επιστολές και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση
όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών
πρωτοκόλλων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 301 και 302 παρ.8 του Ν. 4412/2016 και
το άρθρο 209 παρ. 4 του Ν. 4412/2016.
➢ Τροποποίηση σύμβασης:
Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί, κατόπιν έγγραφης συμφωνίας και από τα δύο μέρη,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του Ν. 4412/2016. Ο συμβατικός χρόνος δύναται
να παραταθεί, κατόπιν έγγραφης συμφωνίας και από τα δύο μέρη.
➢ Περιεχόμενα προσφορών:
Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή και ότι είναι απαραίτητο
για την αξιολόγηση των προσφορών. Τα προσφερόμενα υλικά πρέπει να είναι σύμφωνα
με τις τεχνικές προδιαγραφές.
Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές
προδιαγραφές σε βασικούς μηχανισμούς ή λειτουργικά χαρακτηριστικά απορρίπτονται.
Επίσης απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνικά στοιχεία.
Ο Δ.Ο.Π.Α.Π. έχει τη δυνατότητα να ζητήσει τις απαιτούμενες διευκρινίσεις και την
επίδειξη λειτουργίας του προσφερόμενου υλικού για την καλύτερη αξιολόγηση των
προσφορών.
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει μαζί με την οικονομική προσφορά:
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Επιπλέον της προσφοράς σας και προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων
αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου
73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016, ο υποψήφιος ανάδοχος θα προσκομίσει (σε ισχύ) με
την προσφορά του:
Α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία ο νόμιμος
εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα θα δηλώνει:
•

ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του (σε περίπτωση φυσικού προσώπου) οι λόγοι

αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
(Σε περίπτωση νομικού προσώπου οι λόγοι αποκλεισμού αφορούν: α) στις περιπτώσεις
Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. & Ε.Ε.), τους
διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού
προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.)
•
ότι αποδέχεται πλήρως και χωρίς επιφύλαξη τους όρους και προϋποθέσεις της
παρούσας με αριθμό πρωτ.:1788/16-11-2022 μελέτης του ΔΟΠΑΠ
•

ότι η προμήθεια θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και
Ποτών (Κ.Τ.Π.), καθώς και με τις Υγειονομικές, Κτηνιατρικές, Αγορανομικές και
Κοινοτικές διατάξεις και σύμφωνα με όσα ορίζει η με αριθμό πρωτ.:1788/16-11-2022
μελέτης του ΔΟΠΑΠ

•

ότι δεν έχει επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα η κύρωση του οριζόντιου

αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 74 του Ν. 4412/2016
Β. Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων)
Γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (για συμμετοχή σε διαγωνισμούς ανάληψης δημοσίων έργων
ή προμηθειών του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ) .
Σε περίπτωση ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ εταιρείας χρειάζεται η προσκόμιση ασφαλιστικής και
φορολογικής

ενημερότητα της εταιρείας ΚΑΙ του ιδιοκτήτη (πάντα για χρήση όπως

αναφέρεται παραπάνω).
Σε περίπτωση ΑΤΟΜΙΚΗΣ επιχείρησης χρειάζεται η προσκόμιση Φορολογικής
ενημερότητας & ασφαλιστικής ενημερότητας της ατομικής επιχείρησης ΚΑΙ επιπλέον η
προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας του ιδιοκτήτη από τον φορέα ασφάλισής του
(πάντα για χρήση όπως αναφέρεται παραπάνω).
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο
υποβολής τους.
Οι

Υπεύθυνες Δηλώσεις γίνονται

αποδεκτές

εφόσον έχει συνταχθεί μετά την

κοινοποίηση της πρόσκλησης που θα σταλεί στον ανάδοχο.
Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη Υπεύθυνη Δήλωση υποβάλλεται εκ
μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως
προκύπτει από το ισχύον καταστατικό, ή το πρακτικό εκπροσώπησής του, κατά το χρόνο
υποβολής της προσφοράς, ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να
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εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για
συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Δ. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ τελευταίων τροποποιήσεων καθώς και Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ
εκπροσώπησης
Ε. πιστοποιητικά (ISO) σε ισχύ για:
- Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας με πεδίο εφαρμογής «Παραγωγή
φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος, αποθήκευση, διακίνηση και εμπορία γάλακτος» (π.χ.
ISO 22301:2012 ή άλλο ισοδύναμο από αναγνωρισμένο φορέα)
- Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης με πεδίο εφαρμογής «Παραγωγή φρέσκου
παστεριωμένου γάλακτος, αποθήκευση, διακίνηση και εμπορία γάλακτος» (π.χ. ISO
9001:2015 ή άλλο ισοδύναμο από αναγνωρισμένο φορέα)
- Εφαρμογή Συστήματος Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία με πεδίο εφαρμογής
«Παραγωγή φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος, σοκολατούχου γάλακτος και συσκευασία
σε χαρτοκιβώτια (Tetra pack) και μπουκάλια PET» (πχ. ΕΛΟΤ ISO 45001:2018 ή άλλο
ισοδύναμο από αναγνωρισμένο φορέα).
➢ Αξιολόγηση προσφορών:
Για την επιλογή της καλύτερης οικονομικής προσφοράς γίνονται δεκτές μόνο οι προσφορές
που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και με πλήρη δικαιολογητικά όπως ορίζονται στην
παρούσα μελέτη.
➢ Όργανα διενέργειας διαδικασιών της σύμβασης:
Η εν λόγω προμήθεια διενεργείται συγκεντρωτικά από το Δήμο σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 48 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18α/25-1-2013) με το οποίο κυρώθηκε το άρθρο 4 της
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) της 12ης/12/2012 (Φ.Ε.Κ. 240/Α/12-12-12).
➢ Ισχύουσες διατάξεις:
Η παρούσα προμήθεια διέπεται από τις Διατάξεις:
α. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στον διαγωνισμό
β. Του N. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α΄ 114/2006)
γ. Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010)
δ. Του άρθρου 4 της από 12-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄240), που
κυρώθηκε με το Ν.4111/2013, όπως τροποποιήθηκε από το Ν.4257/2014
ε. Του Ν. 4605/19
στ. Του Ν. 4782/21,
(όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα)
Σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων, εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη
της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού,
κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

ΑΔΑ: 9442ΟΛΥΡ-ΓΦΟ
Προτείνεται όπως το Δ.Σ εγκρίνει την ανάθεση της προμήθειας γάλακτος υπαλλήλων
ΔΟΠΑΠ για το χρονικό διάστημα από 04/01/2023 – 31/12/2023, σύμφωνα με την υπ. αριθ.
πρωτ.: 1788/16-11-2022 μελέτη και να την προωθήσει στο Δήμο, ως κεντρική αναθέτουσα
αρχή, για τον ορισμό του τρόπου ανάθεσης αυτής, σύμφωνα με το Ν.4111/2013.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει, την προμήθεια γάλακτος υπαλλήλων ΔΟΠΑΠ Δήμου Παπάγου - Χολαργού από
04/01/2023 έως 31/12/2023 σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.
Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 59/2022

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Τα Μέλη
Νίκος Κουκής
Μιχάλης Χατζής

Μιχάλης Υφαντής

Ματίνα Ζούλια
Δημήτρης Νικολάου του Δημητρίου
Γεωργία Ζωγράφου – Γεωργακοπούλου
Μαρία Πατσαρίση
Ισμήνη Παραδέλλη
Ειρήνη Κουμουτσέα
Γιώργος Γουνελάς
Δήμητρα Κούτση - Κωνσταντάτου
Ανδρέας Γαλανός

